
OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI, V OBRATIH 
JAVNE PREHRANE 

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju 
informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 
Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004). 
Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem 
proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. 
Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so 
navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004. 
 
PRILOGA II:   
SNOVI ALI PROIZVODI, KI SKLADNO Z DOLOČILI UREDBE (EU) ŠT. 1169/2011 POVZROČAJO 
ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOST 
 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali 
njihove križane vrste, in proizvodi iz njih,  
razen: glukoznih sirupov na osnovni pšenice,  vključno z dekstrozo; 
maltodekstrinov na osnovi pšenice; glukoznih sirupov na osnovi ječmena; žit, 
ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom 
kmetijskega izvora. 

2. Raki in proizvodi iz rakov. 

3. Jajca in proizvodi iz jajc. 

4. Ribe in proizvodi iz rib: ribja želatina, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali 
karotenoide; ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporabljajo kot 
sredstvo za bistrenje piva ali vina. 

5. Arašidi (kikiriki) in proizvodi iz arašidov. 
6. Zrnje soje in proizvodi iz soje,  

razen: popolnoma rafiniranih sojinih olj in maščob; naravne zmesi tokoferola 
(E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-tokoferol acetata, 
naravnega d-alfa-tokoferol sukcinata iz soje; rastlinskih sterolov in estrov 
rastlinskih sterolov iz sojinega olja; rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz 
sterolov iz sojinega olja. 

7. Mleko in mlečni izdelki (ki vsebujejo laktozo),  
razen; sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim 
alkoholom kmetijskega izvora; laktitola; 

8. Oreščki, in sicer mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski 
oreščki, pistacija, makadamija ter proizvodi iz njih.  
V to skupino se ne šteje oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate 
(vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora). 



9. Listna zelena in proizvodi iz nje. 

10. Gorčično seme ali proizvodi iz njega. 

11. Sezamovo seme ali proizvodi iz njega. 
12. Žveplov dioksid ali sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na 

skupni SO2. 

13. Volčji bob in proizvodi iz njega. 

14. Mehkužci in proizvodi in njih. 
 

Vir: 
1. Uradni list RS, št. 6/2014 
2. http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5759/84b2c37b10997a0bf1d6

6c81f847ee74/    
3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:SL:PDF 
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